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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2159/2006. (IX. 15.) Korm.

határozata

egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

1. A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVIII. tör vény 109/K.  § (9) be kez dé sé -
ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján úgy dönt, hogy az aláb bi kincs tá ri va gyon ba tar to zó in gat la nok in gye ne sen a ha tá ro zat -
ban meg je lölt he lyi ön kor mány za tok tu laj do ná ba ke rül je nek:

Sorszám Ön kor mány zat In gat lan/tu laj do ni há nyad Fel adat/cél

1. Al só va dász Köz ség Ön kor mány -
zata

Al só va dász 034/2, 034/3, 034/4
hrsz.-ú in gat la nok

mun ka hely te rem tés cél já ra

2. An na völgy Köz ség Ön kor mány -
zata

Sá ri sáp 2138/1 hrsz.-ú in gat lan tu risz ti kai és kul tu rá lis cé lok ra

3. Bács bor sód Köz ség Ön kor mány -
zata

Bács bor sód 0243/2 hrsz.-ú in gat -
lan

hul la dék gaz dál ko dás cél já ra

4. Ba ja Vá ros Ön kor mány zata Ba ja 5314/15, 5354/6 hrsz.-ú in -
gat la nok

sport cél já ra

Ba ja 10209 hrsz.-ú in gat lan kö te le zõ és ön ként vál lalt fel ada -
tok cél já ra

Ba ja 0670/4, 0691/9 hrsz.-ú in gat -
la nok

gaz da ság- és te rü let fej lesz tés cél -
já ra

Ba ja 9392/6 hrsz.-ú in gat lan gaz da ság- és te rü let fej lesz tés cél -
já ra

5. Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány -
zata

Bu da pest VII. ke rü let 32849/3,
32955/1, 32955/2, 33039/1,
33471, 33530, 34058, 34224
hrsz.-ú in gat la nok

köz út cél já ra

Bu da pest XII. ke r. 10819/30
hrsz.-ú in gat lan 4450/14850 tu laj -
do ni há nya da

idõ sek ott ho na cél já ra

Bu da pest XIII. ke r. 23800/2
hrsz.-ú in gat lan 5412/124893 tu -
laj do ni há nya da és 23800/4
hrsz.-ú in gat lan 7330/183693 tu -
laj do ni há nya da

sport lé te sít mény cél já ra

6. Bu da pest Fõ vá ro si XI. ke rü let
 Újbuda Ön kor mány zata

Bu da pest XI. ke r. 4491/27 hrsz.-ú 
in gat lan

hi va tal el he lye zé se cél já ra

7. Bu da pest XII. ke rü let Hegy vi dék
Ön kor mány zata

Bu da pest XII. ke r. 7744 hrsz.-ú
in gat lan 179/10000 tu laj do ni há -
nya da

köz mû ve lõ dé si te vé keny ség tá -
mo ga tá sa, tan fo lya mok, to vább -
kép zé sek le bo nyo lí tá sá nak
elõ se gí té se cél já ra
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Sorszám Ön kor mány zat In gat lan/tu laj do ni há nyad Fel adat/cél

8. Bu da pest Fõ vá ros XVI. ke rü le ti
Ön kor mány zat

Bu da pest XVI. ke r. 105842/20
hrsz.-ú in gat lan

te rü let fej lesz tés cél já ra

9. Bu da pest XVIII. ke rü let
 Pestszentlõrinc-Pestszentimre
Önkor mány zata

Bu da pest XVIII. ke r.
151126/4/A/177 hrsz.-ú in gat lan

la kás gaz dál ko dás, gaz da ság- és
te rü let fej lesz tés cél já ra

10. Bu da pest Fõ vá ros XX. ke rület
 Pesterzsébet Ön kor mány zata

Bu da pest 177416/2 hrsz.-ú in gat -
lan

alap fo kú ne ve lés és ok ta tás el lá tá -
sa, il let ve az egész sé ges élet mód
kö zös sé gi fel té te le i nek elõ se gí té -
se cél já ra

11. Csá szár töl tés Köz ség Ön kor -
mány zata

Csá szár töl tés 1113 hrsz.-ú in gat -
lan 72/384 tu laj do ni há nya da

szo ci á lis la kás cél já ra

12. Csi tár Köz ség Ön kor mány zata Csi tár 538/A hrsz.-ú in gat lan
2/8 tu laj do ni há nya da

or vo si ren de lõ cél já ra

13. Csö röt nek Köz ség Ön kor mány -
zata

Csö röt nek 353 hrsz.-ú in gat lan
7920/221760 tu laj do ni há nya da

Rá ba ki kö tõ lé te sí té se cél já ra

Csö röt nek 399/1 hrsz.-ú in gat lan
480/1512 tu laj do ni há nya da és
399/2 hrsz.-ú in gat lan 480/1512
tu laj do ni há nya da

Rá ba fo lyó gát já nak meg erõ sí té se
cél já ra

14. Do rog Vá ros Ön kor mány zata Do rog 597/2 hrsz.-ú in gat lan táv hõ- és me leg víz el lá tás biz to sí -
tá sa cél já ra

15. Du dar Köz ség Ön kor mány zata Du dar 253 hrsz.-ú in gat lan 1/2 tu -
laj do ni há nya da

köz te rü let ki ala kí tás cél já ra

16. Du na pa taj Nagy köz ség Ön kor -
mány zata

Du na pa taj 4514 hrsz.-ú in gat lan er dei is ko la, üdül te tés cél já ra

17. Eper jes Köz ség Ön kor mány zata Eper jes 0113/2, 0113/11,
0113/12, 0119, 0121, 0123, 0125, 
0127/2, 0165, 0169, 0173, 0261,
0268/3, 0268/7, 0268/15, 0270,
0275, 0286, 0288, 0290/1,
0293/17, 0295/10, 0295/21,
0295/22 hrsz.-ú in gat la nok

fog lal koz ta tá si, szo ci á lis, te rü let -
fej lesz té si cé lok ra

18. Er dõ kürt Köz ség Szlo vák Ki sebb -
sé gi Te le pü lé si Ön kor mány zata

Er dõ kürt 097/5 hrsz.-ú in gat lan hul la dék ke ze lé si köz szol gál ta tás
cél já ra

19. Ete Köz sé gi Ön kor mány zat Ete 285 hrsz.-ú in gat lan 2/8 tu laj -
do ni há nya da

la kás gaz dál ko dás cél já ra

20. Etes Köz ség Ön kor mány zata Etes 191 hrsz.-ú in gat lan 1/3 tu -
laj do ni há nya da

he lyi köz utak és köz te rü let fenn -
tar tá sa cél já ra

21. Fel gyõ Köz ség Ön kor mány zata Fel gyõ 0131/3, 0156, 0157,
0159/1, 0160/5, 0160/9, 0160/10
hrsz.-ú in gat la nok

a ter mé sze ti kör nye zet meg õr zé se
és fej lesz té se és a tu riz mus elõ se -
gí té se cél já ra

22. Fel sõ szöl nök Köz ség Ön kor -
mány zata

Fel sõ szöl nök 168, 137/1, 137/2,
138, 170 hrsz.-ú in gat la nok

köz le ke dés, köz te rü let par ko sí tá sa 
és csa pa dék víz el ve ze té se cél já ra

23. Fo nyód Vá ros Ön kor mány zata Fo nyód 6484, 6696 hrsz.-ú in gat -
la nok

kul tu rá lis és ter mé szet vé del mi cé -
lok ra

24. Fü le Köz ség Ön kor mány zata Fü le 303 hrsz.-ú in gat lan víz mû cél já ra

25. Gá va ven csel lõ Nagy köz ség Ön -
kor mány zata

Gá va ven csel lõ 878 hrsz.-ú in gat -
lan

köz te rü let cél já ra
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Sorszám Ön kor mány zat In gat lan/tu laj do ni há nyad Fel adat/cél

26. Ger jen Köz ség Ön kor mány zata Ger jen 602/21, 602/22, 602/23,
602/30 hrsz.-ú in gat la nok

te le pü lés ren de zés cél já ra

27. Gyõr Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor -
mány zata

Gyõr 01167 hrsz.-ú in gat lan te le pü lés fej lesz tés, köz te rü let cél -
já ra

28. He jõ kürt Köz ség Ön kor mány zata He jõ kürt 0106/1, 0110, 0112,
0114, 0115, 0117 hrsz.-ú in gat la -
nok

he lyi köz út fenn tar tá sa cél já ra

29. Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú
Vá ros Ön kor mány zata

Hód me zõ vá sár hely 6490/4 hrsz.-ú 
in gat lan és 6974 hrsz.-ú in gat lan
706/800 tu laj do ni há nya da

kul tu rá lis és köz mû ve lõ dé si, va la -
mint gaz da sá gi és területfejlesz -
tési cél ra

30. Hont Köz ség Ön kor mány zata Hont 383 hrsz.-ú in gat lan 50/100
tu laj do ni há nya da

gyer mek- és if jú ság vé del mi
 feladat el lá tá sa cél já ra, va la mint
in téz mé nyi cél ra31. Pest Me gye Ön kor mány zata Hont 383 hrsz.-ú in gat lan 50/100

tu laj do ni há nya da

32. Ka kucs Köz ség Ön kor mány zata Ka kucs 569 hrsz.-ú in gat lan
12/935 tu laj do ni há nya da

Pol gár mes te ri Hi va tal cél já ra

33. Ka pos vár Me gyei Jo gú Vá ros Ön -
kor mány zata

Ka pos vár 5374/24 hrsz.-ú in gat -
lan

fog lal koz ta tá si, szo ci ál po li ti kai,
gaz da ság fej lesz té si cé lok ra

34. Ka rancs be rény Köz ség Ön kor -
mány zata

Ka rancs be rény 031, 032 hrsz.-ú
in gat la nok

er dei is ko la cél já ra

35. Kecs ke mét Vá ros Ön kor mány zata Kecs ke mét 21931 hrsz.-ú in gat lan te rü let fej lesz tés cél já ra

36. Ke men ce Köz ség Ön kor mány zata Ke men ce 962, 963, 964, 1021
hrsz.-ú in gat la nok

te rü let fej lesz tés, la kos ság meg tar -
tás cél já ra

37. Kun szent már ton Vá ros Ön kor -
mány zata

Kun szent már ton 2450/7, 2450/8,
2450/9, 2450/10, 2450/11 hrsz.-ú
in gat la nok

szo ci á lis bér be adás cél já ra

Kun szent már ton 3557 hrsz.-ú in -
gat lan

la kás gaz dál ko dás cél já ra

38. Le ány vár Köz ség Ön kor mány zata Le ány vár 906 és 1001 hrsz.-ú in -
gat la nok

gaz da ság- és te rü let fej lesz tés cél -
já ra

39. Li tér Köz ség Ön kor mány zata Li tér 052/2 hrsz.-ú in gat lan szo ci á lis és gaz da sá gi cé lok ra

40. Mar kaz Köz sé gi Ön kor mány zat Mar kaz 112/7 hrsz.-ú in gat lan épí tett kör nye zet vé del me és kul -
tu rá lis cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sa 
cél já ra

41–45. Má té szal ka Vá ros Ön kor mány -
zata

Má té szal ka 3617 hrsz.-ú in gat lan
19638/29901 tu laj do ni há nya da

ivó víz ter me lõ ku tak biz ton sá gos
üze mel te té se cél já ra

Jár mi Köz ség Ön kor mány zata Má té szal ka 3617 hrsz.-ú in gat lan
1265/29901 tu laj do ni há nya da

Nyír csa holy Köz ség Ön kor mány -
zata

Má té szal ka 3617 hrsz.-ú in gat lan
2467/29901 tu laj do ni há nya da

Nyír meggyes Köz ség Ön kor -
mány zata

Má té szal ka 3617 hrsz.-ú in gat lan
2739/29901 tu laj do ni há nya da

Ópá lyi Köz ség Ön kor mány zata Má té szal ka 3617 hrsz.-ú in gat lan
2997/29901 tu laj do ni há nya da

46. Mo nor Vá ros Ön kor mány zata Mo nor 0332/1 hrsz.-ú in gat lan ivó víz el lá tás cél já ra

47. Nagy bör zsöny Köz ség Ön kor -
mány zata

Nagy bör zsöny 528/1 hrsz.-ú in -
gat lan 40/2318 tu laj do ni há nya da

szo ci á lis cél ra
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Sorszám Ön kor mány zat In gat lan/tu laj do ni há nyad Fel adat/cél

48. Nagy miz dó Köz ség Ön kor mány -
zata

Nagy miz dó 43 hrsz.-ú in gat lan
12/96 tu laj do ni há nya da

köz te rü let fenn tar tá sa cél já ra

49. Nyár egy há za Köz ség Ön kor -
mány zata

Nyár egy há za 306/2 hrsz.-ú in gat -
lan

szo ci á lis el lá tás cél já ra

50. Nyer ges új fa lu Vá ros Ön kor mány -
zata

Nyer ges új fa lu 03/3 hrsz.-ú in gat -
lan

gaz da ság- és te rü let fej lesz tés cél -
já ra

51. Nyír egy há za Vá ros Ön kor mány -
zata

Nyír egy há za 29286 hrsz.-ú in gat -
lan

út cél já ra

52. Óba rok Köz ség Ön kor mány zata Óba rok 4004/13/B, 4004/13/C
hrsz.-ú in gat la nok

la kás gaz dál ko dás cél já ra

53. Pe rõ csény Köz ség Ön kor mány -
zata

Pe rõ csény 636/A hrsz.-ú in gat lan te rü let fej lesz tés, tu risz ti ka cél já ra

54. Pé ter vá sá ra Vá ros Ön kor mány -
zata

Pé ter vá sá ra 767/8, 973/2, 974,
1202/7 hrsz.-ú in gat la nok

szo ci á lis cé lok ra

55. Pi lisszent lász ló Köz ség Ön kor -
mány zata

Pi lisszent lász ló 011/2 hrsz.-ú
 ingatlan

alap fo kú ok ta tá si fel adat meg ol -
dá sa cél já ra

56. Put nok Vá ros Ön kor mány zata Put nok 490/A hrsz.-ú in gat lan me zõ gaz da sá gi kis ter me lés fel té -
te le i nek ja ví tá sa cél já ra

Put nok 1999 hrsz.-ú in gat lan
64/896 tu laj do ni há nya da és
2000 hrsz.-ú in gat lan 32/448 tu -
laj do ni há nya da

gaz da ság- és te rü let fej lesz tés cél -
já ra

57. Raj ka Köz ség Ön kor mány zata Raj ka 0200/1 hrsz.-ú in gat lan kö zös sé gi tér biz to sí tá sa cél já ra

58. Sa jó ka za Köz sé gi Ön kor mány zat Sa jó ka za 1105 hrsz.-ú in gat lan
30/96 tu laj do ni há nya da

park (köz te rü let) cél já ra

59. Sár vár Vá ros Ön kor mány zata Sár vár 6077 hrsz.-ú in gat lan he lyi köz utak és köz te rü le tek
fenn tar tá sa cél já ra

60. Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros
 Önkor mány zata

Sze ged-Kis kun do rozs ma
2598 hrsz.-ú in gat lan

az épí tett és ter mé sze ti kör nye zet
vé del me, tu risz ti kai lát vá nyos ság
cél já ra

Sze ged 19659 hrsz.-ú in gat lan és
25518 hrsz.-ú in gat lan 11/14 tu -
laj do ni há nya da

he lyi köz út cél já ra

61. Szi get új fa lu Köz ség Ön kor mány -
zata

Szi get új fa lu 0104/2, 030/2, 060/2, 
09, 2201/8, 2204/2 hrsz.-ú in gat -
la nok

köz út cél já ra

62. Tá bor fal va Köz ség Ön kor mány -
zata

Tá bor fal va 548/A hrsz.-ú in gat lan 
9/850 tu laj do ni há nya da

köz mû ve lõ dés cél já ra

63. Tá pi ó szent már ton Nagy köz ség
Ön kor mány zata

Tá pi ó szent már ton 0720/57 hrsz.-ú 
in gat lan

ivó víz el lá tás cél já ra

64. Ta ta bá nya Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány zata

Ta ta bá nya 0991/1, 0996/4, 0996/7 
hrsz.-ú in gat la nok

sport cél já ra

65. Ti sza kécs ke Vá ros Ön kor mány -
zata

Ti sza kécs ke 5887, 5888/1 hrsz.-ú
in gat la nok

tu riz mus cél já ra

66. Túr ke ve Vá ros Ön kor mány zata Túr ke ve 1752/2 hrsz.-ú in gat lan kol lé gi um gáz el lá tá sa cél já ra

67. Új len gyel Köz sé gi Ön kor mány zat Új len gyel, 161/3 hrsz.-ú in gat lan
16/2834 tu laj do ni há nya da

ügy fél fo ga dá si iro da cél já ra
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Sorszám Ön kor mány zat In gat lan/tu laj do ni há nyad Fel adat/cél

68. Vas asszony fa Köz ség Ön kor -
mány zata

Vas asszony fa 198, 228/2 hrsz.-ú
in gat la nok

te le pü lés tisz ta ság, ter mé sze ti kör -
nye zet vé del me cél já ra

69. Za la bak sa Köz ség Ön kor mány -
zata

Za la bak sa 135 hrsz.-ú in gat lan
16/3435 tu laj do ni há nya da

iro da cél já ra

70. Ze be gény Köz ség Ön kor mány -
zata

Ze be gény 50/1, 71/1, 71/3, 120,
124/14, 124/16 hrsz.-ú in gat la nok

fog lal koz ta tá si, szo ci á lis, gaz da -
sá gi, te rü let fej lesz té si cé lok ra

Ze be gény 124/12 hrsz.-ú in gat lan fog lal koz ta tá si, te rü let fejlesz té si
fel ada tok cél já ra

71. Zsám bék Nagy köz ség Ön kor -
mány zata

Zsám bék 407 hrsz.-ú in gat lan pe da gó gus la ká sok cél já ra

Zsám bék 857, 866 hrsz.-ú in gat la -
nok

sport (tö meg sport) cél já ra
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2. A tu laj don ba adás ról az ön kor mány za tok nak a tu laj -
do nos vál to zás in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé -
sé re al kal mas szer zõ dést kell köt ni ük a Kincs tá ri Va gyo ni
Igaz ga tó ság gal. A szer zõ dés meg kö té se elõtt a KVI a Ptk.
sze rin ti jó hi sze mû el já rás, együtt mû kö dé si és tá jé koz ta tá si 
kö te le zett ség nek ele get téve kö te les tá jé koz tat ni az ön kor -
mány za to kat az in gat lan ra vo nat ko zó ter hek rõl, kor lá to zá -
sok ról, fo lya mat ban lévõ el já rá sok ról, il let ve egyéb jogi
ter mé sze tû ügyek rõl, va la mint át ad ni az ezek kel kap cso -
lat ban ren del ke zés re álló do ku men tu mo kat. A szer zõ dé -
sek ben – a tu laj don át ru há zá si szer zõ dé sek re vo nat ko zó
ál ta lá nos jog sza bá lyi kö ve tel mé nye ken túl me nõ en – a kö -
vet ke zõk rög zí té se is szük sé ges:

a) Az ön kor mány zat sa ját költ ség ve té se ter hé re vál lal ja 
az in gat lan kör nye ze ti ál la po tá nak fel mé ré sét, szük ség
ese tén kár men te sí té sét, il let ve ha az in gat la non ter ve zett
te vé keny ég en ge dély kö te les, ak kor a szük sé ges en ge -
dély(ek) meg szer zé sét.

b) Az ön kor mány zat az in gat la nok tu laj don jo gát a
fenn ál ló ter hek kel együtt szer zi meg.

c) Az ön kor mány zat vál lal ja, hogy az in gat lan(ok) vo -
nat ko zá sá ban az ál lam mal szem ben sem mi lyen kö ve te lést
nem tá maszt.

d) A bér be adás sal – vagy más jog cí men – hasz no sí tott
in gat la nok ese té ben az ön kor mány zat vál lal ja a fenn ál ló
jog vi szo nyok ból ere dõ kö te le zett sé ge ket, és a tu laj do nos -
sal szem ben tá masz tott eset le ges jö võ be ni kö ve te lé se kért
való helyt ál lást.

e) A sport te lep meg ne ve zé sû in gat la nok ön kor mány zat 
ál ta li hasz no sí tá sá ra és eset le ges ér té ke sí té sé re a sport ról
 szóló 2004. évi I. tör vény 64.  § (5) be kez dé sé ben elõ ír tak
irány adók.

3. E kor mány dön tés alap ján tu laj don-át ru há zá si szer -
zõ dést 2007. má jus 31-ig le het köt ni.

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány

2160/2006. (IX. 15.) Korm.

határozata

az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ
szervezeti átalakításokról

és az azokat megalapozó intézkedésekrõl  szóló
2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról

1. Az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ
szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó in téz -
ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat
(a továb biak ban: Ha tá ro zat) 6. o) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[6. A Kor mány az aláb bi te rü le te ken szük sé ges nek tart -
ja vizs gá lat el vég zé sét és ja vas lat ki dol go zá sát a ha té ko -
nyabb mû kö dés fel té te le i nek meg te rem té se ér de ké ben:]

„o) a me zõ gaz da sá gi szak kép zõ in téz mé nyek há ló za ta
kon cent rá ci ó ja, ezen be lül – va la mennyi FVM fenn tar tá sá -
ban lévõ szak kép zõ is ko la mû kö dé sé nek fe lül vizs gá la tát
köve tõen – a ki je löl tek te kin te té ben 2007. au gusz tu si egy
üte mû vagy ez zel kez dõ dõ en fo ko za tos meg szün te tés,
a töb bi eset ben fel ügye le ti dön tés sze rint, fi gye lem mel az
NFT II. pá lyá za ti le he tõ sé ge i re,

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Ha tár idõ: a vizs gá lat ra: 2006. de cem ber 31.
a vég re haj tás ra: 2007. au gusz tus 31.,
 il let ve fo ko za to san”

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
 ezzel egy ide jû leg a Ha tá ro zat 1. szá mú mel lék le te Föld -
mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je ze té nek 
1. pont ja ha tá lyát vesz ti, mi köz ben a fe je zet to váb bi pont -
ja i nak szá mo zá sa 1–5. pont ra vál to zik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök



A Kormány

2161/2006. (IX. 15.) Korm.

határozata

a Sármellék nemzetközi kereskedelmi repülõtéren
állandó nemzetközi személyforgalmat lebonyolító

légi határátkelõhely megnyitásáról, valamint
a repülõtér fejlesztésének elõsegítésérõl

A Kor mány a ha tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl  szóló
1997. évi XXXII. tör vény 19.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ha tá roz za:

1. A Kor mány
a) ha tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl  szóló 1997. évi

XXXII. tör vény 19.  §-a alap ján hoz zá já rul a Sár mel lé ken
(Re pü lõ tér kül te rü let, 047 hrsz.) mû kö dõ nem zet kö zi
 kereskedelmi re pü lõ té ren 2006. szep tem ber 18. nap já val
ál lan dó, nem zet kö zi sze mély for gal mat le bo nyo lí tó légi
ha tár át ke lõ hely meg nyi tá sá hoz. A ha tár át ke lõ hely nyit va -
tar tá si ide je 00.00 órá tól 24.00 órá ig ke rül meg ál la pí tás ra,
te rü le tén nö vény- és ál lat egész ség ügyi szol gá lat nem
 mûködik;

b) fel hív ja az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert,
 valamint a pénz ügy mi nisz tert a ha tár át ke lõ hely meg nyi tá -
sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé re, és en nek ke re -
té ben – a fe je ze ti költ ség ve tés ter hé re – a ha tár át ke lõ he -
lyen ki he lye zett ha tár for gal mi ki ren delt ség, vám szol gá lat, 
va la mint a rend õrség szer ve ze ti ke re tei kö zött re pü lés biz -
ton sá gi szol gá lat lét re ho zá sá ra.

Ha tár idõ: a ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30. nap

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
 ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti

– a légi köz le ke dés fej lesz té sé nek stra té gi ai fel ada ta i -
ról  szóló 2078/2000. (IV. 14.) Korm. ha tá ro zat 6. a) pont -
já nak, va la mint

– az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zás sal össze füg -
gés ben az egy sé ges ha tár el len õr zé si rend szer meg va ló sí tá -
sá ról és a 2003–2004-ben fej lesz ten dõ ha tár át ke lõ he lyek
meg ha tá ro zá sá ról  szóló 2365/2002. (XII. 13.) Korm. ha tá -
ro zat 6. pont já nak a sár mel lé ki re pü lõ tér fej lesz té sé re vo -
nat ko zó ré sze.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

A Kormány

2162/2006. (IX. 15.) Korm.

határozata

a Vám- és Pénzügyõrségnél
foglalkoztatottak létszámáról

1. A Kor mány – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 36.  § (2) be kez dé sé ben fog -
lal tak ra – el ren de li a Vám- és Pénz ügy õr ség ál tal vég zett
nyo mo zó ha tó sá gi jog kör bõ ví té sé vel össze füg gés ben a
Vám- és Pénz ügy õr ség hi va tá sos ál lo má nyú tag jai lét szá -
má nak 200 fõ vel tör té nõ meg eme lé sét, en nek meg fe le lõ en
a Vám- és Pénz ügy õr ség en ge dé lye zett lét szá mát 2006.
szeptember 15-tõl kezdõdõen 6936 fõben határozza meg.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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He lyes bí tés: A Ha tá ro za tok Tá ra 2006. évi 26. szá má ban közzétett, a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá sá ról szó ló 2006. évi LV. tör vény
3. §-ából ere dõ egyes fel ada tok vég re haj tá sá ról szó ló 2107/2006. (VI. 15.) Kor m. ha tá ro zat 4. szá mú mel lék le té ben a 17. cím, 1.  alcím, 15. jog cím cso port
„ Társadalmi ki re kesz tés el le ni küz de lem a mun ka erõ pi ac ra tör té nõ be lé pés se gít sé gé vel – FMM in téz ke dés” meg ne ve zé sû  törvényi sor AHT azo no sí tó ja
 helyesen: 257045.

(Kéz irat hi ba)

A Ha tá ro za tok Tá ra 2006. évi 42. szá má ban köz zé tett, a 2006. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ká nak fel hasz ná lá sá ról  szóló 2152/2006. (IX. 4.)
Kor m. ha tá ro zat mel lék le té ben a X. fe je zet, 12. cím, 1. al cím he lye sen: „…20. cím…”

(Nyom da hi ba)
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A szer kesz té sért fe le lõs: Gi lyán György, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká ra. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál,
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: te l.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 20 664 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 378 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni vál toz ta tá sá nak jo gát fenn tart ja.
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06.2852 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.




